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KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYÑSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w 2008 roku
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zimnowodzie, który znajduje siê na terenie Powiatu Gostyñskiego
Na podstawie art. 60 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy
spo³ecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593
z póniejszymi zmianami) ustala siê i og³asza miesiêczny

koszt utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Zimnowodzie w 2008 roku na kwotê 2.494,00 z³.

Wicestarosta
(-) Janusz Sikora
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SPRAWOZDANIE STAROSTY GRODZISKIEGO
Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W 2007 ROKU

W okresie sprawozdawczym Komisja odby³a 10 posiedzeñ, podczas których omawia³a problematykê przyjêt¹ w
planie pracy na 2007 rok.
W posiedzeniach, w zale¿noci od omawianych tematów,
uczestniczyli zaproszeni gocie, reprezentuj¹cy jednostki, s³u¿by, urzêdy i inne instytucje. Osoby te bra³y udzia³ w posiedzeniach w charakterze g³osów referuj¹cych lub doradczych.
W 2007 roku Komisja zapozna³a siê ze sprawozdaniami z
zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego za 2006 rok,
które na kolejnych posiedzeniach przedstawia³y powiatowe
s³u¿by i inspekcje, w tym: Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda
Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. Komisja zapozna³a siê tak¿e ze stanem dróg powiatowych i podsumowa³a akcjê ich zimowego utrzymania.
Komisja przygotowa³a projekt Powiatowego programu
zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa
obywateli i porz¹dku publicznego na terenie powiatu grodziskiego w latach 2007  2010, przyjêtego nastêpnie przez
Radê Powiatu.
Wiele miejsca Komisja powiêci³a problemom dzieci i
m³odzie¿y, a szczególnie organizacji wypoczynku letniego,

bezpieczeñstwu w okresie letnim oraz organizacji systemu
dowozów dzieci do szkó³ na terenie powiatu grodziskiego.
Komisja poprosi³a tak¿e szko³y podstawowe i gimnazja o
przeprowadzenie ankiet wród wybranej grupy uczniów na
temat tego, jak spêdzali oni czas wolny w czasie wakacji.
Podobnie jak w roku ubieg³ym, tu¿ przed kampani¹ buraczan¹, Komisja spotka³a siê z przedstawicielami wiêkszych
firm prowadz¹cych skup buraka cukrowego oraz firm przewozowych. Temat poszerzono o transport s³omy w celach przemys³owych, w zwi¹zku z tym, ¿e jest ona wykorzystywana do
produkcji m.in. pod³o¿y do pieczarek, która to ga³¹ prê¿nie
rozwija siê na naszym terenie. Podczas posiedzenia wspólnie
ustalono optymalne trasy przewozu buraka cukrowego, a
tak¿e omówiono kwestiê zabezpieczenia przewo¿onych transportów oraz porz¹dkowania dróg po za³adunku lub w przypadku wysypania siê ³adunku podczas transportu.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku powiêci³a jedno z
posiedzeñ na ocenê przygotowania Powiatowego Zespo³u
Reagowania Kryzysowego i jego gotowoci do podjêcia dzia³añ w przypadku zawalenia siê hali produkcyjnej w du¿ym
zak³adzie pracy na terenie powiatu. W posiedzeniu udzia³
wziê³y wszystkie s³u¿by, które by³yby zaanga¿owane w dzia³ania w podobnej sytuacji.

